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Publică un anunţ în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l SC Fibro Metals SRL angajeaza 
agent vanzari in domeniul fibrelor 
metalice, la punctul de  lucru din 
Mogosoaia,Ilfov. Cerinte: limba 
sarba, limba engleza, minim 5 ani 
experienta in vanzarea fibrelor 
m e t a l i c e .  I n f o r m a t i i  l a  t e l 
0722629614

l Serviciul  Public  Judeţean 
Salvamont -Salvaspeo Cluj organi-
zează în data de 10.01.2019, ora 
10.00, la sediul de pe str.Al.Vaida 
Voevod, nr.53-55, concurs de recru-
tare pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a posturilor contrac-
tuale vacante din cadrul Biroului 
Arii Protejate de: -inspector de 
specialitate (designer pagini web), 
gradul II: 1 post; -referent (casier 
încasator), treapta II: 1 post. Dosa-
rele de înscriere la concurs se depun 
la sediul SPJSS Cluj în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunțului. Condiţiile de participare 
la concurs şi bibliografia stabilită se 
afişează la sediul SPJSS Cluj şi pe 
pagina  de  web :  ht tp : / /www.
salvamontcluj.ro.

l Primăria Comunei Fereşti, cu 
sediul în localitatea Fereşti, strada 
principală, judeţul Vaslui, organi-
zează concurs, conform Legii 
nr.188/1999, pentru ocuparea func-
ţiei publice vacante de: consilier, 
gr.profesional asistent- Comparti-
mentul Cadastru şi agricultură, 
număr posturi- 1 post. Concursul se 
va desfăşura la sediul Primăriei 
Comunei Fereşti astfel: -Proba 

scrisă în data de 14.01.2019, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
16.01.2019, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcţiei publice: 1 an. Candi-
daţii  vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
20 zile de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Fereşti. Relaţii suplimen-
tare şi coordonatele de contact 
pentru depunerea dosarelor de 
concurs: la sediul instituției : 
P r i m ă r i a  C o m u n e i  F e r e ş t i , 
persoană de contact :  Arteni 
Carmen, secretar delegat, telefon/
fax: 0235.708.222, e-mail: secretar@
primariaferesti.ro.  

l Primăria Comunei Ciocani, cu 
sediul în satul Ciocani, comuna 
Ciocani, judeţul Vaslui, organizează 
concurs de recrutare, conform Legii 
nr.188/1999, pentru ocuparea unei 
funcţii publice vacante de execuţie 
de consilier, clasa I, grad profesi-
onal debutant, în cadrul Comparti-
mentului Contabilitate, pe perioadă 
n e d e t e r m i n a t ă ,  î n  d a t a  d e 
14.01.2019, ora 10.00 (proba scrisă) 
şi 16.01.2019, ora 10.00 (interviul), 
la  sediul  Primăriei  Comunei 
Ciocani. Dosarele de concurs se vor 
depune la sediul Primăriei Comunei 
Ciocani, în termen de 20 de zile 

calendaristice de la publicarea 
anunțului în Monitorul Oficial. 
Condiţii de participare la concurs: 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile prevăzute de art.54 din 
Legea nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici (republicată), 
să aibă studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare economice de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă, fără 
vechime şi cunoştinţe operare PC 
-nivel mediu. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la sediul Primăriei 
Comunei Ciocani, persoană de 
contact: Abaza Iosefina, secretar, 
numărul: 
0235.709.826/0749.641.698, site: 
www.primariaciocani.ro, e-mail: 
primaria.ciocani@yahoo.com.

l Primăria Comunei Rona de Sus, 
cu sediul în localitatea Rona de Sus, 
strada Principală, numărul 1286, 
judeţul Maramureş, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -1 post 
şofer, conform Hotărârii de Guvern 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 22 ianuarie 2019, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 25 ianu-
arie 2019, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţ i i :  -studii :  gimnaziale; 
-vechime: fără vechime; -atestat 
transport persoane valabil pe anul 
în curs; -permis conducere categoria 
B, C, CE şi D. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul primăriei. Relaţii suplimen-
tare la sediul Primăriei Comunei 
Rona de Sus, str.Principală, nr.1286, 
jud.Maramureş,  persoană de 
contact: Romaniuc Ioan -primar/
Bota Florica -secretar, telefon: 
0262 .362 .128 ,  0769 .046 .820 , 
0769.046.822, fax: 0262.362.128, 
e-mail: primaria_ronadesus@yahoo.
com

l Primăria Comunei Rona de Sus, 
cu sediul în localitatea Rona de Sus, 
strada Principală, numărul 1286, 
judeţul Maramureş, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -1 post 
asistent social (debutant), conform 
H o t ă r â r i i  d e  G u v e r n 

286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 22 ianuarie 2019, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 25 ianu-
arie 2019, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: superioare în 
domeniu l  a s i s t en ță  soc ia lă ; 
-vechime: fără vechime. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul primăriei. Relaţii 
suplimentare la sediul Primăriei 
Comunei Rona de Sus, str.Princi-
pală, nr.1286, jud.Maramureş, 
persoană de contact: Romaniuc 
Ioan -primar/Bota Florica -secretar, 
telefon: 0262.362.128, 0769.046.820, 
0769.046.822, fax: 0262.362.128, 
e-mail: primaria_ronadesus@yahoo.
com.

l Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” 
Galaţi, cu sediul în localitatea 
Galaţi, strada Brăilei, nr.177, 
judeţul Galaţi, organizează concurs 

în conformitate cu prevederile 
HGR nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, în vederea 
ocupării, pe durată determinată, a 
unui post contractual temporar 
vacant: Biroul Contractări, Aprovi-
zionare: -1 post economist specia-
list, IA, cu studii superioare, pe 
durată determinată. Condiţii speci-
fice de participare la concurs: 
-economist specialist, IA, la Biroul 
Contractăr i ,  Aprov iz ionare : 
-diplomă de licenţă în domeniul 
economic; -minim 6 ani şi 6 luni 
vechime în specialitate. Dosarele de 
concurs se vor verifica la Serviciul 
Managementul Resurselor Umane 
şi se vor depune la Secretariatul 
unităţii, în perioada 14.12.2018-
20.12.2018, inclusiv, de luni până 
vineri, în intervalul orar 10.00-
14.00. Probele de concurs sunt 
următoarele: -proba scrisă- în data 
de 14.01.2019, ora 9.00; -proba 
interviu- în data de 18.01.2019, 
începând cu ora 9.00. Condiţiile 
generale de participare la concurs, 
informaţii privind documentele 
necesare pentru completarea dosa-
rului de concurs, calendarul detaliat 
de desfăşurare a concursului, 
formularul de înscriere, bibliografia 
de concurs, precum şi relaţii supli-
mentare se pot obţine de la avizierul 
Spitalului Clinic Judeţean de 
Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” 
Galaţi, de pe pagina de internet: 
www.spitalulurgentagalati.ro, la 
secţiunea „Relaţii cu publicul”/
„Concursuri” şi de la Serviciul 
Managementul Resurselor Umane 
al instituţiei, telefon: 0236.301.109, 



II ANUNȚURI

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate 
@jurnalul.ro 

Joi, 13 decembrie 2018

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

în intervalul orar 10.00-14.00.

l Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” 
Galaţi, cu sediul în localitatea 
Galaţi, strada Brăilei, nr.177, 
judeţu l  Galaţ i ,  organizează 
concurs, în conformitate cu preve-
derile HGR nr.286/2011, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, în 
vederea ocupării, pe durată nede-
terminată, a următoarelor 24 
posturi contractuale vacante: 
Ambulatoriul integrat spitalului: -1 
post registrator medical debutant/
registrator medical/registrator 
medical principal cu studii medii 
(la Fişier); -1 post îngrijitoare cu 
studii generale; Cabinet Diabet 
zaharat, nutriţie şi boli metabolice: 
-1 post registrator medical debu-
tant/registrator medical/registrator 
medical principal cu studii medii; 
Secţia Diabet zaharat, nutriţie şi 
boli metabolice: -1 post asistent 
medical generalist debutant/asistent 
medical generalist/asistent medical 
generalist principal, cu studii supe-
rioare de lungă durată/superioare 
de scurtă durată/postl iceale; 
Compartiment Endocrinologie: -1 
post registrator medical debutant/
registrator medical/registrator 
medical principal cu studii medii; 
Farmacie: -1 post îngrijitoare cu 
studii generale; Compartiment 
Geriatrie şi gerontologie: -1 post 
îngrijitoare cu studii generale; 
Secţia clinică Medicină internă I: -1 
post îngrijitoare cu studii generale; 
Secţia clinică Medicină internă II: 
-1 post îngrijitoare cu studii gene-
rale; Laborator Radioterapie: -1 
post asistent medical generalist 
debutant/asistent medical genera-
list/asistent medical generalist 
principal, cu studii superioare de 
lungă durată/superioare de scurtă 
durată/postliceale; -1 post asistent 
medical radiologie debutant/asis-
tent medical radiologie/asistent 
medical radiologie principal, cu 
studii superioare de lungă durată/
superioare de scurtă durată/postli-
ceale; Secţia clinică Oncologie 
medicală -Spitalizare de zi: -1 post 
registrator medical debutant/regis-
trator medical/registrator medical 
principal cu studii medii; -1 post 
asistent medical generalist cu studii 
postliceale; Cabinet Oncologie 
medicală:  -1 post registrator 
medical  debutant/registrator 
medical/registrator medical prin-
cipal cu studii medii; Secţia clinică 
Ortopedie şi traumatologie: 1 post 
îngrijitoare cu studii generale; 
Serviciul de prevenire a infecţiilor 
asociate asistenţei medicale: 2 
posturi asistenţi medicali igienă 
debutanţi/asistenţi medicali igienă/
asistenţi medicali igienă principali, 
cu studii superioare de lungă 
durată/superioare de scurtă durată/
postliceale; Serviciul Clinic de 
Medicină Legală: -1 post îngriji-
toare cu studii generale; UPU 

-SMURD: -1 post asistent medical 
radio logie  debutant /as i s tent 
medical radiologie/asistent medical 
radiologie principal, cu studii supe-
rioare de lungă durată/superioare 
de scurtă durată/postliceale; -1 post 
asistent social debutant/asistent 
social/asistent social principal cu 
studii superioare; -1 post brancar-
dier cu studii generale; -1 post 
îngrijitoare cu studii generale; 
Biroul Contractări, aprovizionare: 
-1 post magaziner cu studii medii; 
Centrala Telefonică:  -1 post 
muncitor calificat II -telefonist. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: asistent medical principal 
cu studii superioare de lungă 
durată (S): -diplomă de licenţă în 
specialitate; -examen pentru obţi-
nerea gradului de principal; -minim 
5 ani vechime ca asistent medical; 
asistent medical cu studii superi-
oare de lungă durată (S): -diplomă 
de licenţă în specialitate; -minim 6 
luni vechime ca asistent medical; 
asistent medical debutant cu studii 
superioare de lungă durată (S): 
-diplomă de licenţă în specialitate, 
fără vechime; asistent medical prin-
cipal cu studii superioare de scurtă 
durată (SSD): -diplomă de absol-
vire a învăţământului superior de 3 
ani în specialitate; -examen pentru 
obţinerea gradului de principal; 
-minim 5 ani vechime ca asistent 
medical; asistent medical cu studii 
superioare de scurtă durată (SSD): 
-diplomă de absolvire a învăţămân-
tului superior de 3 ani în speciali-
tate; -minim 6 luni vechime ca 
asistent medical; asistent medical 
debutant cu studii superioare de 
scurtă durată (SSD): -diplomă de 
absolvire a învăţământului superior 
de 3 ani în specialitate, fără 
vechime; asistent medical principal 
cu studii postliceale (PL): -diplomă 
de şcoală sanitară postliceală sau 
echivalentă sau diplomă de studii 
postliceale prin echivalare conform 
Hotărârii Guvernului nr.797/1997, 
privind echivalarea studiilor absol-
venţilor liceelor sanitare, promoţiile 
1976-1994, inclusiv, cu nivelul 
studiilor postliceale sanitare; 
-examen pentru obţinerea gradului 
de principal; -5 ani vechime ca asis-
tent medical; asistent medical cu 
studii postliceale (PL): -diplomă de 
şcoală sanitară postliceală sau echi-
valentă sau diplomă de studii post-
liceale prin echivalare conform 
Hotărârii Guvernului nr.797/1997; 
-6 luni vechime în specialitate; asis-
tent medical debutant cu studii 
postliceale (PL): -diplomă de şcoală 
sanitară postliceală sau echivalentă 
sau diplomă de studii postliceale 
prin echivalare conform Hotărârii 
Guvernului nr.797/1997, fără 
vechime; asistent social principal cu 
studii superioare de lungă durată 
(S): -diplomă de licenţă în speciali-
tate; -examen pentru obţinerea 
gradului de principal; -minim 5 ani 
vechime ca asistent social în 

sectorul sanitar; asistent social cu 
studii superioare de lungă durată 
(S): -diplomă de licenţă în speciali-
tate; -minim 6 luni vechime ca 
asistent social; asistent social debu-
tant cu studii superioare de lungă 
durată (S): -diplomă de licenţă în 
specialitate, fără vechime; regis-
trator medical principal: -diplomă 
de studii medii în specialitate sau 
diplomă de studii  medii  (cu 
diplomă de bacalaureat); -examen 
pentru obţinerea gradului de prin-
cipal; -4 ani vechime în specialitate; 
-aptitudini IT peste medie; regis-
trator medical: -diplomă de studii 
medii în specialitate sau diplomă de 
studii medii (cu diplomă de bacala-
ureat); -6 luni vechime în activitate; 
-aptitudini IT peste medie; regis-
trator medical debutant: -diplomă 
de studii medii în specialitate sau 
diplomă de studii  medii  (cu 
diplomă de bacalaureat); -aptitu-
dini IT peste medie; brancardier, 
îngrijitoare: -şcoală generală, fără 
vechime; magaziner la Biroul 
Contractăr i ,  Aproviz ionare : 
-diplomă de bacalaureat; -6 luni 
vechime în activitate; muncitor 
calificat II telefonist: -certificat de 
calificare pentru meseria de telefo-
nist; -6 ani vechime în activitate. 
Dosarele de concurs se vor verifica 
la Serviciul Managementul Resur-
selor Umane şi se vor depune la 
Secretariatul unităţii în termen de 
10 zile lucrătoare. Probele de 
concurs sunt următoarele: -proba 
scrisă- în data de 14.01.2019, ora 
9.00; -proba interviu- în data de 
18.01.2019, începând cu ora 9.00. 
Condiţiile generale de participare la 
concurs, informaţii privind docu-
mentele necesare pentru comple-
tarea  dosarului  de  concurs , 
calendarul detaliat de desfăşurare a 
concursu lu i ,  fo rmularu l  de 
înscriere, bibliografia de concurs, 
precum şi relaţii suplimentare se 
pot obţine de la avizierul Spitalului 
Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.
Apostol Andrei” Galaţi, de pe 
pagina de internet: www.spitalulur-
gentagalati.ro, la secţiunea „Relaţii 
cu publicul”/„Concursuri” şi de la 
Serviciul Managementul Resurselor 
Umane al instituţiei, telefon: 
0236.301.109, în intervalul orar 
10.00-14.00.

l Spitalul de Pneumoftiziologie 
Roşiorii de Vede, cu sediul în strada 
Aviaţiei, nr.1, municipiul Roşiorii 
de Vede, judeţul Teleorman, organi-
zează  concurs ,  în  per ioada 
10.01.2019-15.01.2019, pentru 
ocuparea următoarelor funcţii 
contractuale vacante, conform HG 
286/23.03.2011: -economist I- 1 
post; muncitor bucătar II- 1 post. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba scrisă în data de 10.01.2019, 
ora 09.00; -proba interviu în data de 
15.01.2019, ora 09.00. Pentru parti-
ciparea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-

rele condiţii: 1)absolvent de studii 
superioare profil economic cu 
examen de licenţă pentru funcţia de 
economist I, vechime în speciali-
tatea funcţiei de minim 3 ani şi 6 
luni; 2)absolvent studii medii liceu/
şcoală profesională în profil sau 
studii medii, curs de calificare în 
meseria de bucătar, minimum 6 ani 
vechime în meserie. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul institu-
ției în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunțului,  la 
sediul spitalului din strada Aviaţiei, 
nr.1, municipiul Roşiorii de Vede, 
judeţul Teleorman. Pentru relaţii 
suplimentare şi bibliografia de 
concurs, informaţiile se obţin la 
sediul spitalului din str.Aviaţiei, 
nr.1, municipiul Roşiorii de Vede, 
judeţul  Teleorman,  contact : 
compartiment RUNOS, telefon: 
0247.406.085, int.114, 0785.222.139 
(între orele 08.00-15.00), fax: 
0247.406.095, e-mail: pnfrosiori@
yahoo.com.

l  Ș c o a l a  G i m n a z i a l ă 
„I.L.Caragiale”, cu sediul în locali-
tatea Sibiu, strada Vasile Alec-
sandri ,  nr.10,  judeţul  Sibiu, 
organizează  concurs  pentru 
ocuparea funcției contractuale 
vacante: secretar I, conform HG 
nr.286/23.03.2011, actualizată. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba practică (calculator) în data 
de 10 ianuarie 2019, ora 9.00; 
-Proba scrisă în data de 10 ianuarie 
2019, ora 11.00; -Proba interviu în 
data de 14 ianuarie 2019, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii superi-
oare; -să nu fi suferit condamnări 
penale; -să nu fi avut sancțiuni 
disciplinare anterior; -vechime în 
muncă: 5 ani. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Școlii Gimnaziale „I.L.Cara-
giale” din Sibiu. Relaţii suplimen-
tare la sediul Școlii Gimnaziale 
„I.L.Caragiale” Sibiu, persoană de 
contact: Cristea Mărioara, telefon/
fax: 0269.252.345, adresa de e-mail: 
scoalailcsb@yahoo.com.

l Primăria Comunei Teaca, cu 
sediul în localitatea Teaca, nr.598, 
jud.Bistrița-Năsăud, în baza Legii 
nr.188/1999, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post 
pe perioadă nedeterminată, pentru 
funcție publică de execuție: Denu-
mirea postului: consilier juridic, 
clasa I, grad profesional debutant. 
Condiţiile generale: prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999. 
Condiții specifice: -studii superioare 
absolvite cu diplomă de licenţă în 
domeniul juridic; -vechime în speci-
alitatea studiilor: nu se solicită. 
Data şi locul de desfăşurare a 
concursului: proba scrisă va avea 

loc în data de 12.02.2019, ora 10.00, 
iar proba interviu va fi susţinută în 
data de 13.02.2019, ora 10.00, la 
sediul Primăriei Comunei Teaca. 
Doarele de înscriere se depun la 
sediul Primăriei Teaca în termen de 
20 zile de la publicarea anunțului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a. Date contact: Teaca, 
nr.598, judeţul Bistriţa-Năsăud, 
tel.0263.276.124, 0728.271.252, fax: 
0263.276.213, e-mail: primaria-
teaca@yahoo.com, persoană de 
contact: Cioşan Ana -secretarul 
comunei.

l Primăria Comunei Voineşti, 
judeţul Iaşi (tel./fax: 0232.294.755, 
site: www.primariavoinesti-iasi.ro), 
organizează concurs, în data de 
10.01.2019, pentru ocuparea, pe 
perioadă nedeterminată, a unei 
funcţii contractuale de execuţie 
vacante -psihopedagog -în cadrul 
Centrului de Zi Ioanid Romanescu 
Voineşti. 1. Probele stabilite pentru 
concurs: -selecţia dosarelor de 
înscriere, proba scrisă, interviul. 2.
Condiţiile de desfăşurare a concur-
sului: -Data, ora şi locul şi locația 
d e s f ă ş u r ă r i i  p r o b e i  s c r i s e : 
10.01.2019, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Comunei Voineşti -Sala 
de şedinţă, et.I; -Data şi ora inter-
viului vor fi comunicate ulterior. 
Condiţiile de participare la concurs: 
3.1.Condiţii generale menţionate la 
ar t .3  d in  HG nr.  286 /2011 . 
3.2.Condiţii specifice prevăzute în 
fişa postului aferente funcţiei 
contractuale vacante:  -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul ştiinţe ale educaţiei, 
specializarea Pedagogie, Pedagogie 
Specială; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei contractuale: nu necesită 
vechime. Data până la care se pot 
depune dosarele de înscriere: în 
termen de maximum 10 zile lucră-
toare de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a. Dosarul 
de concurs verificat de secretarul 
comisiei se depune la registratura 
Primăriei Comunei Voineşti.

l Spitalul Județean de Urgență 
Slatina, jud.Olt, str.Crişan, nr.5, 
organizează  concurs  pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
vacante de registrator medical 
debutant, pe durată nedeterminată: 
-1 post la Registratură medicală din 
Ambulatoriul integrat Spitalului; -1 
post la Serviciu de evaluare şi 
statistică medicală şi DRG; -2 
posturi la Unitate de Primiri 
Urgenţe. Condiţii specifice de parti-
cipare: -Studii medii liceale, finali-
zate cu diplomă de bacalaureat; 
-Curs de operare calculator. 
Concursul se organizează la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
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Slatina, în data de 15.01.2019, ora 
9.00- proba scrisă şi  în data 
18.01.2019, ora 9.00- proba interviu. 
Dosarele se depun la sediul Spita-
lului Judeţean de Urgenţă Slatina- 
Serv.RUNOS, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării 
anunţului ,  până în  data  de 
03.01.2019 şi trebuie să conţină, în 
mod obligatoriu, documentele 
p r e v ă z u t e  l a  a r t . 7  d i n  H G 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Bibliografia 
de concurs este afişată la sediul 
unităţii şi pe site-ul spitalului 
(www.spjslatina.ro). Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina- Serv.RUNOS sau la nr.de 
telefon: 0249.431.764, interior: 145.

l Primaria Comunei Budeşti, 
judeţul Vâlcea organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a funcţiei 
publice de execuție vacantă de 
consilier, clasa I, grad profesional 
debutant în cadrul Compartimen-
tului Fond Funciar şi Agricultură. 
Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de art. 
54 din Legea nr.188/1999 privind 
Statutul funcționarilor publici (r2), 
cu modificările şi completările ulte-
rioare. Condiţiile specifice necesare 
în vederea participării la concurs 
sunt: -  studii de specialitate: studii 
superioare absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în speciali-
zările cadastru, măsurători topo-
grafice, ştiințe agricole, agronomie 
sau asimilate;- vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: nu este cazul. - 
îndeplineşte cerințele specifice 
conform fişei postului. Concursul se 
va organiza conform următorului 
calendar: A. 28 ianuarie 2019, ora 
10:00 - probă scrisă, B. 30 ianuarie 
2019, ora 10,00 -interviul. Dosarele 
de înscriere la concurs trebuie să 
conțină, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevăzute de art.49, alin. 
(1) din Hotărârea Guvernului 
nr.611/2008. Detalii privind biblio-
grafia de concurs sunt disponibile 
accesând pagina oficială.

l Primaria Comunei Budeşti, 
judeţul Vâlcea organizează concurs 
pentru ocuparea pe perioadă nede-
terminată a funcţiei vacante de 
şofer persoană contractuală în 
cadrul Aparatului de Specialitate al 
Primarului comunei Budeşti , 
judeţul Vâlcea. Candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile prevă-
zute de art. 3 din  Hotarârea nr. 286 
din 23 martie 2011 pentru apro-
barea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor gene-
rale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteri-
ilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din 

sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice. Condiţiile specifice pentru 
participare la concurs a candida-
ţilor; - studii medii, - vechime 
minimă: 15 ani, - permis auto cate-
goriile B, C, E. Probele stabilite 
pentru concurs : probă scrisă şi 
interviu. A. Depunerea dosarelor de 
înscriere la concurs se fac la sediul 
primăriei Budeşti, judeţul Vâlcea în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
data afişării anunţului. B.  Data 
organizării concursului - probă 
scrisă - 15 ianuarie 2019, ora 09,00 
la sediul primăriei Budeşti. C. 
Interviul - 17 ianuarie 2019, ora 
10,00 la sediul primăriei Budeşti, 
judeţul Vâlcea. Relaţii suplimentare 
la tel. 0250/760374.

l Unitatea administrativ-terito-
rială Municipiul Sebeş organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a trei funcţii publice de 
execuţie vacante de: 1.Consilier, 
clasa I, grad profesional superior 
din cadrul Direcției Tehnice, 
Compartiment Investiții Publice, 
aparatul de specialitate al prima-
rului, ID post 206686; 2.Consilier, 
clasa I, grad profesional principal 
din cadrul Direcției Tehnice, 
Compartiment Investiții Publice, 
aparatul de specialitate al prima-
rului, ID post 455887; 3.Consilier, 
clasa I, grad profesional asistent 
din cadrul Direcției Tehnice, 
Compartiment Investiții Publice, 
aparatul de specialitate al prima-
rului, ID post 455888. Probele 
stabilite pentru concurs: proba 
scrisă şi interviul. Data, ora şi locul 
o r g a n i z ă r i i  p r o b e i  s c r i s e : 
14.01.2019, ora 11:00, Parcul Arini, 
nr. 1, Mun. Sebeş, jud. Alba. Data, 
ora şi locul susţinerii interviului: 
18.01.2019, ora 11:00, Parcul Arini, 
nr. 1, Mun. Sebeş, jud. Alba. Condi-
ţiile de participare la concurs, 
postul de Consilier, clasa I, grad 
profesional superior, ID post 
206686: -candidatul trebuie să înde-
plinească condiţiile prevăzute de 
art. 54 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă  
în domeniul: construcții civile, 
industriale şi agricole; căi ferate, 
drumuri şi poduri; amenajări şi 
construcții hidrotehnice; inginerie 
civilă; instalații pentru construcții; 
îmbunătățiri funciare şi dezvoltare 
rura lă ;  construcț i i  min iere ; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
minimum 7 ani. Condiţiile de parti-
cipare la concurs, postul de Consi-
lier, clasa I, grad profesional 
principal, ID post 455887: -candi-
datul trebuie să îndeplinească 
condiţiile prevăzute de art.54 din 

Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, 
cu modificările şi completările ulte-
rioare; -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă  în dome-
niul: construcții civile, industriale şi 
agricole; căi ferate, drumuri şi 
poduri; amenajări şi construcții 
hidrotehnice; inginerie civilă; insta-
lații pentru construcții; îmbunătă-
țiri funciare şi dezvoltare rurală; 
construcții miniere; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exerc i tăr i i  funcţ ie i  publ ice : 
minimum 5 ani. Condiţiile de parti-
cipare la concurs, postul de Consi-
lier, clasa I, grad profesional 
asistent, ID post 455888: -candi-
datul trebuie să îndeplinească 
condiţiile prevăzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, 
cu modificările şi completările ulte-
rioare; -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă  în dome-
niul: construcții civile, industriale şi 
agricole; căi ferate, drumuri şi 
poduri; amenajări şi construcții 
hidrotehnice; inginerie civilă; insta-
lații pentru construcții; îmbunătă-
țiri funciare şi dezvoltare rurală; 
construcții miniere; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exerc i tăr i i  funcţ ie i  publ ice : 
minimum 1 an. Data până la care 
se pot depune dosarele de înscriere: 
03.01.2019, ora 16:00. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul Primă-
riei Municipiului Sebeş, Parcul 
Arini, nr. 1, Mun. Sebeş, jud. Alba, 
persoană de contact: inspector, 
Nicoleta Irimie. Informații supli-
mentare se pot obţine la sediul 
instituţiei, telefon 0258.731.318, 
email secretariat@primariasebes.ro.

lUnitatea administrativ-teritorială 
Municipiul Sebeş organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a două funcţii publice de 
execuţie vacante de: Consilier, clasa 
I, grad profesional superior din 
cadrul Serviciului Public Comu-
nitar Local de Evidența Persoanelor 
Sebeş, Compartiment Evidența 
Persoanelor, ID post 206708; Refe-
rent, clasa III, grad profesional 
principal din cadrul Serviciului 
Publ i c  Comuni tar  Loca l  de 
Evidența Persoanelor  Sebeş, 
Compartiment Evidența Persoa-
nelor, ID post 206709. Probele 
stabilite pentru concurs: proba 
scrisă şi interviul. Data, ora şi locul 
o r g a n i z ă r i i  p r o b e i  s c r i s e : 
15.01.2019, ora 11:00, Parcul Arini, 
nr. 1, Mun. Sebeş, jud. Alba. Data, 
ora şi locul susţinerii interviului: 
21.01.2019, ora 11:00, Parcul Arini, 
nr. 1, Mun. Sebeş, jud. Alba. Condi-

ţiile de participare la concursul 
organizat pentru ocuparea postului 
de Consilier, clasa I, grad profesi-
onal superior, ID post 206708: 
candidatul trebuie să îndeplinească 
condiţiile prevăzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, 
cu modificările şi completările ulte-
rioare; studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă  în domeniul ştiințelor 
juridice sau ştiințelor economice; 
vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
minimum 7 ani. Condiţiile de parti-
cipare la concursul organizat 
pentru ocuparea postului de Refe-
rent, clasa III, grad profesional 
principal, ID post 206709: candi-
datul trebuie să îndeplinească 
condiţiile prevăzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, 
cu modificările şi completările ulte-
rioare; studii liceale, respectiv studii 
medii liceale, finalizate cu diplomă 
de bacalaureat; vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minimum 5 ani. 
Data până la care se pot depune 
dosarele de înscriere: 03.01.2019, 
ora 16:00. Dosarele de înscriere se 
depun la sediul Primăriei Munici-
piului Sebeş, Parcul Arini, nr. 1, 
Mun. Sebeş, jud. Alba, persoană de 
contact: inspector, Nicoleta Irimie. 
Informații suplimentare se pot 
obţine la sediul instituţiei, telefon 
0258731318, email secretariat@
primariasebes.ro.

lUnitatea administrativ-teritorială 
Municipiul Sebeş organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a funcţiei publice de execuţie 
vacante de: Polițist local, clasa I, 
grad profesional superior din 
cadrul Direcției Poliția Locală 
Sebeş, Compartiment Protecția 
Mediului, Disciplina în Construcții, 
Activitate Comercială, aparatul de 
specialitate al primarului, ID post 
206731. Probele stabilite pentru 
concurs: proba scrisă şi interviul. 
Data, ora şi locul organizării probei 
scrise: 16.01.2019, ora 11:00, Parcul 
Arini, nr. 1, Mun. Sebeş, jud. Alba 
(sediul Primăriei Municipiului 
Sebeş). Data, ora şi locul susţinerii 
interviului: 22.01.2019, ora 11:00, 
Parcul Arini, nr. 1, Mun. Sebeş, jud. 
Alba (sediul Primăriei Municipiului 
Sebeş). Condiţiile de participare la 
concurs: candidatul trebuie să înde-
plinească condiţiile prevăzute de 
art.54 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă  

în domeniul ştiințelor juridice, 
ştiințelor economice sau adminis-
trației publice; vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minimum 7 ani; 
aviz psihologic valabil pentru înde-
plinirea funcției publice de polițist 
local. Data până la care se pot 
depune dosarele de înscriere: 
03.01.2019, ora 16:00. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul Primă-
riei Municipiului Sebeş, Parcul 
Arini, nr. 1, Mun. Sebeş, jud. Alba, 
persoană de contact: inspector 
Nicoleta Irimie. Informații supli-
mentare se pot obţine la sediul 
instituţiei, telefon 0258731318, 
email secretariat@primariasebes.ro.

lConsiliul de administrație al 
Școala Gimnazială Metropolitană 
ARC, cu sediul în Bucureşti, str.
Eşarfei, nr.63-71, sector 3, telefon 
031.425.43.43, anunță organizarea 
concursului pentru ocuparea urmă-
toarelor posturi didactice/catedre 
suplinire/titularizabile în asociere 
cu următoarele unități de învăță-
mânt particular: Școala Gimnazială 
Metropolitană Arc, Grădinița 
Prikindel, Liceul Teoretic New 
Generation School, Grădinița Noel. 
1.Educatoare- 5 posturi titulariza-
bile; 2.Învățător- 1 posturi titulari-
zabil; 3.Limba română- 1 catedră 
titularizabilă; 4.Limba engleză- 1 
catedră titularizabilă; 5.Limba 
franceză- 1 catedră titularizabilă; 
6.Biologie- 1 catedră titularizabilă; 
7.Chimie- 1 catedră titularizabilă; 
8.Geografie- 1 catedră titulariza-
bilă; 9.Matematică- 1 catedră titula-
rizabilă. Concursul se va desfăşura 
conform următorului grafic: 1.
Înregistrarea cererilor la secretari-
atul unității- 14-15.01.2019, între 
orele 10.00-14.00. 2.Afişarea listei 
candidaților admişi pentru susți-
nerea  probe lor  de  concurs : 
15.01.2019. 3. Proba practică/
inspecț ia  spec ia lă  la  c lasă : 
16-21.01.2019. 4.Proba scrisă: 
22.01.2019. 5.Afişarea rezultatelor: 
22.01.2019. 6.Depunerea contestați-
ilor: 22.01.2019. 7.Afişarea rezulta-
te lor  f ina le  ş i  r epar t i zarea 
candidaților: 23.01.2019. Actele 
necesare la înscrierea la concurs 
sunt menționate în cererea de 
înscriere.

lAnunţ privind ocuparea prin 
concurs pe perioadă determinată a 
unei  funcţi i  contractuale de 
execuţie temporar vacante de 
inspector de specialitate II (agent 
turistic) la Centrul Național de 
Informare şi Promovare turistică 
din cadrul Aparatului de speciali-
tate al Primarului. În temeiul 
prevederilor art.7 din Regulamen-
tul-cadru privind stabilirea princi-
piilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contrac-
tuale şi a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale 
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imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, aprobat 
p r i n  H o t ă r â r e a  G u v e r n u l u i 
nr.286/2011, Primăria Oraşului 
Horezu, cu sediul în oraşul Horezu, 
str.1 Decembrie, nr.7, organizează 
concurs pentru ocuparea pe peri-
oadă determinată a unei funcţii 
contractuale de execuţie temporar 
vacante de inspector de specialitate 
II (agent turistic) la Centrul Nați-
onal de Informare şi Promovare 
turistică din cadrul Aparatului de 
specialitate al Primarului astfel: 
Data desfăşurării concursului: 
-proba scrisă în data de 03.01.2019, 
ora 10.00. Dosarele de înscriere se 
pot depune la sediul instituţiei, 
Compartimentul resurse umane, în 
perioada 13.12.2018-19.12.2018, ora 
16.00. Rezultatele selecției dosarelor 
se vor afişa la avizierul din cadrul 
Primăriei Oraşului Horezu în data 
de 20.12.2018. Condiţii de partici-
pare la concurs inspector de specia-
litate II (agent turistic): -Nr.posturi: 
1; -Nivel studii: superioare absolvite 
cu diplomă de licență, specializare 
limbi străine; -Vechime: minim 5 
ani. Bibliografia de concurs şi actele 
necesare înscrierii la concurs se 
afişează la sediul instituției. Relații 
suplimentare: 0250.860.190, int.112.

l Revista Academica scoate la 
concurs pe perioadă determinată, ½ 
post contractual temporar vacant 
de referent de specialitate gradul IA 
studii superioare. Condiţii generale 
ş i  specif ice pentru ocuparea 
postului de referent de specialitate 
gradul IA: studii superioare econo-
mice, minim 10 ani vechime în 
specialitate şi experiență în contabi-
litate instituțiilor publice şi al apli-
cației FOREXEBUG de lucru cu 
Trezoreria Statului, nivel avansat 
de operare Microsoft (Word, Excel), 
Adobe Acrobat, FoxPro, Programe 
de contabilitate. Concursul se va 
desfăşura la sediul Revistei Acade-
mica din Calea 13 Septembrie, 
nr.13, sector 5, Bucureşti şi va 
consta într-o probă scrisă la data de 
07.01.2019, ora 11 şi un interviu la 
data de 10.01.2019, ora 11. Actele 
necesare pentru dosarul de concurs 
sunt afişate la sediul Instituţiei şi pe 
posturi@gov.ro .  Dosarele  de 
concurs se depun la secretarul de 
concurs în intervalul 13.12.2018-
19.12.2018) inclusiv, ora 14. Relații 
suplimentare se pot obține zilnic, 
între orele 10 şi 14, la telefon 
021.318.8106 interior 2713/2712, 
sau la sediul instituţiei, camera M 
251, la secretarul comisiei de 
concurs Popa Aurora.  

l Institutul de Cercetare –Dezvol-
tare pentru Industrializarea şi 
Marketingul Produselor Horticole 
–Hort ing  scoate  la  concurs , 
conform HG nr.286/2011, cu modi-
ficările şi completările ulterioare, 1 
post de Cercetător Ştiinţific, 

temporar vacant, în cadrul Proiec-
tului complex PN III -Contract de 
finantare nr.11 PCCDI/ 30.03.2018 
Titlul: Tehnologii inovative pentru 
reducerea impactului negativ al 
schimbărilor climatice în culturile 
legumicole  (LEGCLIM) ,  cu 
contract individual de muncă pe 
durată determinată, constituită din 
durata derulării proiectului (ianu-
arie 2019 –31 octombrie 2020), cu 
normă întreagă şi încă 24 de luni 
după finalizarea proiectului. 
Cerinţe specifice: -studii superioare 
în domeniile agricultură/ horticul-
tură/ tehnologia prelucrării produ-
selor horticole; -să fie absolvent cu 
examen de licenţă sau de diplomă, 
cu media de cel puţin 8; -să detină 
titlul de Cercetător Ştiinţific; 
-vechime 4 ani; -cunoştinţe de 
operare PC şi MS-office, editare 
texte şi grafică computerizată; 
-cunoştinţe de limba engleză, 
tradus/ conversaţie; -abilităţi de 
comunicare şi lucru în echipă. 
Dosarele pentru concurs se depun 
în perioada 13.12.2018 –14.01.2019, 
la sediul ICDIMPH-HORTING 
-secretariatul instituţiei, str.Drumul 
Gilăului, nr.5N, sector 4, Bucureşti. 
Concursul va cuprinde următoarele 
etape: -15.01.2019 afişare rezultat 
selecţie dosare; -16.01.2019 depu-
nere contestaţii rezultat selecţie 
dosare; -17.01.2019 afişarea rezulta-
telor contestaţiilor la selecţia dosa-
relor -18.01.2019 ora 10 -interviu, 
afişare rezultate în aceeaşi zi, nota 
de promovare minim 8; -18.01.2019 
ora 11-proba scrisă, afişare rezultate 
în aceeaşi zi, nota de promovare 
minim 8; -21.01.2019 depunere 
contestaţii rezultat rezultate la 
proba scrisă şi interviu; -22.01.2019 
afişarea rezultatelor finale. Relaţii 
suplimentare privind concursul se 
pot obţine de la compartimentul 
resurse umane, tel.0214603440  şi 
accesând pagina oficială.

l Grădiniţa nr. 211 cu sediul în 
localitatea Bucureşti, str. Trapezului 
nr.  1A, sector 3,  organizează 
concurs  pentru ocuparea de 
bucător. Concursul va avea loc în 
data de 14.01.2018, orele 16:00, la 
sediul unităţii. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial. Persoană de 
contact: Petre Mihaela, telefon: 
0759993376.             

l Primăria comunei Fărcaş, cu 
sediul în Comuna Fărcaş, Str.Prin-
cipală, nr.218, Județul Dolj, organi-
zează concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice vacante: Consilier, 
clasa I, gradul profesional Principal 
din cadrul Compartimentului Servi-
ciul Public Comunitar Local de 
Evidenţă a Personelor al apartului 
de specialitate al  primarului 
comunei Fărcaş, judeţul Dolj. Data, 
ora şi locul sau locaţia desfăşurării 

probei scrise: 15.01.2019, ora 10.00, 
sediul Primăriei Comunei Fărcaş, 
judeţul Dolj. Proba de interviu va 
avea loc în decurs de 5 zile lucră-
toare de la susţinera probei scrise. 
Condiţiile de participare: candidaţii 
care se înscrie la examen trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă, în specializare Ştiinţe 
juridice sau Ştiinţe Administrative 
– Administraţie Public; -vechime 5 
ani în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei publice, 
pentru ocuparea funcţiilor publice 
de execuţie de grad profesional 
principal. Perioada de depunere a 
dosarelor de concurs: dosarele de 
înscriere la concurs se vor depune în 
perioada 13.12.2018-03.01.2019, ora 
16.00 la Secretarul comisiei de 
concurs. Concursul va avea loc la 
sediul Primăriei comunei Fărcaş, 
judeţul Dolj. Coordonate de contact 
pentru primirea dosarelor de 
concurs: Primăria comunei Fărcaş, 
cu sediul în comuna Fărcaş, str.
Principală, nr.218, judeţul Dolj, tel./
fax. nr.0251.440.052; e-mail: prima-
riafarcas@yahoo.com; Speriuş 
Nicolae- Inspector, Clasa I, Grad 
Profesional Superior la Comparti-
mentul Financiar-Contabil.

CITAŢII
l Numitul Vişan Constantin cu 
ultimul domiciliu în Ploieşti, str. 
Dâmbovița nr. 14, județul Prahova, 
este citat la Judecătoria Ploieşti, str. 
Gheorghe Lazăr nr. 6, în data de 16 
ianuarie 2019, ora 8.30, camera 
Sala 4, în calitate de intimat, în 
dosarul nr. 2293/281/2018, de Vişan 
Traian.

l  N u m i t u l  G a l  C s a b a , 
CNP1660726141032, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în SUA, 5319 
Jaqima Dr., Angeles Camp, 95222 
California, este citat la Judecătoria 
S f â n t u  G h e o r g h e  î n  d o s . 
Nr.4876/305/2018 intentat de recla-
manta Gal Etelka, cu obiect dezba-
terea succesiunii defunctului Gal 
Alexandru, decedat la 20.04.2015, 
pentru data de 14.02.2019, ora 9.00.

l Se citează Coconu Nicuşor, 
Zalum (Coconu) Anişoara şi Sîrbu 
Alexandru Valentin în data de 
29.01.2019, la Judecătoria Roşiorii 
de Vede, str. Mărăşeşti nr. 52, 
judeţul Teleorman, în dosar nr. 
845/292/2009*, având ca obiect 
rejudecare succesiune, reclamantă 
fiind Ţiparu Mariana.

l Numitul Thais Ovidiu (fost 
Iacob),  cu ult imul domici l iu 
cunoscut în mun. Lupeni, str. 
Bărbăteni, bl.21, sc.1, et.2, ap.5, jud. 
Hunedoara este citat la Judecatoria 
H â r l ă u , î n  d o s a r u l  n r . 

3085/239/2017, Complet   C1 M în 
ziua de 30.01.2019  ora 9:00, 
Complet C1 M, în calitate de Pârât, 
în proces cu Varzari Mariana în 
calitate de Reclamant, având ca 
obiect exercitarea autorităţii părin-
teşti; stabilire domiciliu minori; 
pensie de întreţinere; suplinirea 
acordului parental.

l Numiţii Andreica Maria, Ana, 
Maria Floarea, Silvia, Emil, Costan 
sunt chemaţi în instanţă la Judecă-
toria Bistriţa, în dosar număr 
197/190/2005 în data de 18.12.2018, 
ora 9.00.

SOMAŢII

l Somație. Se aduce la cunoştința 
publicului faptul că există pe rolul 
Judecătoriei Târgu Secuiesc dosarul 
civil 2007/322/2018, având ca obiect 
dobândirea dreptului de proprietate 
prin uzucapiune de către numiții 
Vari Jolan domiciliată în comuna 
Sânzieni nr. 621, jud. Covasna şi 
Vari Andrei (decedat) asupra cotei 
de 2/8 din imobilul situat în comuna 
Sânzieni nr. 621, jud Covasna, 
înscris în CF 24583 Sânzieni (CF 
vechi 5342 Sânzieni) nr. top 1055, 
curte în suprafață de 440 mp. 
Prezenta soamție va fi afişată 
termen de 1 lună la sediul instanței 
şi la sediul  Primăriei Sânzieni peri-
oadă în care toți cei interesați pot să 
facă opoziție, în caz contrar se va 
trece la judecarea cererii.

DIVERSE
l Se convoacă Adunarea Generală 
a  Asociaț ie i  Nepatr imoniale 
„WILD HUNT”, cu sediul în mun. 
Braşov, str. B.P. Haşdeu nr. 25, jud. 
Braşov, pentru data de 20.12.2018, 
ora 10:00 la adresa din mun. 
Braşov, str. Matei Basarab nr. 12, sc. 
A, ap.2, jud. Braşov, iar în cazul în 
care nu se întruneşte cvorumul, 
pentru data de 21.12.2018, ora 
10:00, la adresa mai sus menționată, 
în conformitate cu art. 31 din Actul 
Constitutiv al Asociației. Membrii, 
ce se vor prezenta, vor decide 
asupra următoarelor: schimbarea 
sediului Asociației, alegerea Consi-
liului Director, retrageri/primiri de 
noi membrii, modificarea Actului 
Constitutiv, în sensul alinierii 
actului la prevederile legale în 
vigoare.

l SC Rewe (Romania) SRL cu 
sediul in loc.Stefanestii de Jos, str.
Busteni, nr.7, CUI RO 13348610, 
J23/886/2005, jud.Ilfov, solicita 
autorizatia de mediu pentru desfa-
surarea activitatilor: Supermar-
ket-cod CAEN 4711- comert cu 
amanuntul in magazine nespeciali-
zate cu vanzare predominanta de 
produse alimentare, bauturi si 
tutun, cod CAEN 1071; cod CAEN 

4724 coacerea si comercializarea 
produselor congelate de panifica-
tie&patiserie,  situat in Mun. 
Sighetu Marmatiei, Str.Avram 
Iancu, nr.20, jud. Maramures. Even-
tualele sugestii si observatii se vor 
depune in scris sub semnatura la  
Agentia pentru Protectia Mediului 
Maramures, Baia Mare. str. Iza, 
nr.1A, jud. Maramures; e-mail: 
office@apmmm.anpm.ro.

l Anunţ de intenţie privind elabo-
rarea planului urbanistic de detaliu 
PUD, strada Chilioara, nr.50, 
Sector 3, Bucureşti, „Construire 
locuinţă unifamilială S+P+1E”. SC 
Verourban Concept SRL aduce la 
cunoştinţa publicului interesat iniţi-
erea planului urbanistic de detaliu 
„Construire locuinţă unifamilială 
S+P+1E”, strada Chilioara, nr.50, 
Sector 3, Bucureşti şi supune spre 
consultare această documentaţie de 
urbanism. Iniţiere SC Verourban 
Concept SRL. Documentaţia 
tehnică poate fi consultată la 
adresa: Primăria Sector 3, Calea 
Dudeşti, nr.191, Bucureşti, Sector 3, 
telefon: 021.318.03.24 -Direcţia de 
Urbanism şi Amenajarea Terito-
riului.

l Anunț public privind depunerea 
solicitării de emitere a Acordului de 
Mediu. SC Conpet SA, cu sediul în 
mun.Ploieşti, str.Anul 1848, nr.1-3, 
jud.Prahova, anunță publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de 
emitere a Acordului de Mediu, 
pentru proiectul “Construire 
rezervor pentru țiței (V= 2.500mc), 
stație de pompare Poiana Lacului, 
județul Argeş”, propus a fi amplasat 
în comuna Poiana Lacului, sat 
Poiana Lacului, județul Argeş. 
Informațiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul 
APM Argeş, str. Egalității, nr. 50, 
jud. Argeş şi la sediul titularului de 
proiect, mun. Ploieşti, str. Anul 
1848, nr. 1-3, jud. Prahova, în zilele 
de luni- vineri (5 zile) între orele 
8.00-13.00. Observațiile publicului 
se primesc zilnic la sediul APM 
Argeş, str. Egalității, nr. 50, jud. 
Argeş.

l SC  RCS&RDS SA ANUNȚĂ 
P U B L I C U L  I N T E R E S A T 
ASUPRA DEPUNERII SOLICI-
TĂRII DE EMITERE A ACOR-
DULUI DE MEDIU PENTRU 
PROIECTUL “SUBTRAVER-
SARE DUNĂRE CU CANALI-
Z AȚ I E  F I B R Ă  O P T I C Ă  Ş I 
CUPLAREA ACESTEIA LA 
R E Ț E A U A  E X I S T E N TĂ ” , 
PROPUS A FI AMPLASAT ÎN 
JUDEȚELE TULCEA ŞI BRĂILA. 
I N F O R M AȚ I I L E  P R I V I N D 
PROIECTUL PROPUS POT FI 
CONSULTATE LA: SEDIUL 
AUTORITĂȚII COMPETENTE 
P E N T R U  P R O T E C Ț I A 
MEDIULUI: AGENȚIA NAȚIO-
NALĂ PENTRU PROTECȚIA 
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MEDIULUI, STR.SPLAIUL INDE-
PENDENȚEI, NR.294, SECTOR 6, 
BUCUREȘTI, ÎN ZILELE DE 
LUNI-JOI, ÎNTRE ORELE 08.30-
16.00 ȘI VINERI, ÎNTRE ORELE 
0 8 . 3 0 - 1 3 . 3 0 ,  S E D I U L  S C 
RCS&RDS SA, STR.DOCTOR 
STAICOVICI, NR.75, SECTOR 5, 
BUCUREȘTI, ÎN ZILELE DE 
LUNI-JOI, ÎNTRE ORELE 08.30-
16.00 ȘI VINERI, ÎNTRE ORELE 
08.30-13.30.  MEMORIUL DE 
PREZENTARE ESTE AFIȘAT PE 
PAGINA WEB A ANPM (www.
anpm.ro) ACCESÂND DOME-
N I U L  R E G L E M E N TĂ R I /
ACORDUL DE MEDIU/DOCU-
MENTAȚII PROCEDURA EIM ȘI 
EA. OBSERVAȚIILE PUBLI-
CULUI SE PRIMESC ZILNIC LA 
SEDIUL AUTORITĂȚII COMPE-
TENTE PENTRU PROTECȚIA 
MEDIULUI: AGENȚIA NAȚIO-
NALĂ PENTRU PROTECȚIA 
MEDIULUI, PRECUM ȘI LA 
URMĂTOAREA ADRESĂ DE 
E-MAIL: autorizari@anpm.ro.

l Anunț prealabil privind afișarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Denumire județ: Tulcea. 
Denumire UAT: Dorobanţu. Sector 
cadastral: 5. Unitatea Administra-
tiv-Teritorială Dorobanţu, din 
județul Tulcea, anunță publicarea 
documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sector cadastral nr.5 pe 
o perioadă de 60 de zile calendaris-
tice, conform art.14 alin.(1) și (2) din 
Legea cadastrului și a publicității 
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulteri-
oare. Data de început a afișării: 
17.12.2018. Data de sfârșit a afișării: 
14.02.2019. Adresa locului afișării 
publice: Str.Primăverii, nr.45, com.
Dorobanţu, jud.Tulcea. Repere 
pentru identificarea locației: sediul 
Primăriei Com.Dorobanţu, jud.
Tulcea. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei și pe 
site-ul  Agenției  Naționale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară. 
Informații privind Programul nați-
onal de cadastru și carte funciară 
2015-2023 se pot obține pe site-ul 
ANCPI, la adresa: http://www.ancpi.
ro/pnccf/.

l Această informare este efectuată 
de Nova City Development SRL, cu 
sediul în București, str.Clucerului, 
nr. 35, et.3, birou 18, sector 1, având 
nr.de înregistrare la Registrul 
Comerţului J40/8386/2017, CUI: 
37692890, telefon: +40215.395.021, 
CUI: RO37692890, ce intenţionează 
să solicite de la Administraţia Naţi-
onală Apele Române aviz de gospo-
dărire a apelor/aviz de amplasament 
pentru realizarea lucrărilor Demo-
lare construcţii existente, construire 
imobil locuinţe colective cu regim de 
înălţime S +P+ 3E+ Eretras, împrej-
muire teren, branșamente utilităţi, 
amplasate în judeţul Ilfov, orașul 

Voluntari, str. Șerban Ion, nr.2A. 
Această investiţie este construcţie 
nouă. Ca rezultat al procesului de 
producţie vor rezulta ape pluviale/
meteorice, ce se vor evacua în 
Bazinul Piscicol Roșia II (lacul 
Pipera), după ce au fost epurate 
printr-un separator de hidrocarburi. 
Această solicitare de aviz este 
conformă cu prevederile Legii 
apelor nr.107/1996, cu modificările și 
completările ulterioare. Persoanele 
care doresc să obţină informaţii 
suplimentare cu privire la solicitarea 
avizului de gospodărire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la 
adresa menţionată. Persoanele care 
doresc să transmită observaţii, 
sugestii și recomandări se pot adresa 
solicitantului sau la adresa e-mail: 
office@novadev.ro, persoană de 
contact: Radu Georgescu, telefon: 
021.395.021 (numele persoanei de 
contact, nr.de telefon), după data de 
13.12.2018.

l PF Vintilă Stelian anunţă publicul 
interesat asupra depunerii  de 
emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul Construire Ansamblu de 
Locuinţe și Funcţii Complementare, 
propus a fi amplasat în București, 
B-dul Metalurgiei nr. 61C, sector 4. 
Informaţiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul 
APM București din Aleea Lacul 
Morii nr. 1, sector 6 și la sediul 
Vintilă Stelian, Aleea Terasei nr. 
3,sect. 4, în zilele de luni până vineri, 
între orele 9:00 -12:00. Observaţiile 
publicului se primesc zilnic la sediul 
APM București.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare. Consiliul de adminis-
trație al societății Libra Internet 
Bank SA -societate bancară înregis-
trată în Registrul bancar sub nr.
RB-PJR-40-037/1999, având sediul 
în Mun.București, Calea Vitan, nr.6-
6A, Tronson B, C, etajele 1, 6, 9, 13, 
Clădirea Phoenix Tower, Sectorul 3, 
înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul 
București cu nr.J40/334/1996, având 
Codul de Identificare Fiscală: 
RO8119644 („Banca”), în conformi-
tate cu Hotărârea nr.1 din data de 
12.12.2018 a Consiliului de adminis-
trație al Băncii, cu respectarea 
prevederilor Legii 31/1990 privind 
societățile („Legea 31”) și ale 
Actului Constitutiv, convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a 
acţionarilor Băncii la data de 
16.01.2019, ora 17.00, la adresa: 
Mun.București, Calea Vitan, nr.6-
6A, Clădirea Phoenix Tower, etajul 6 
Sectorul 3, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în registrul acţionarilor 
Băncii la data de 07.01.2019, ora 
18.00 („Data de Referință”), cu 
următoarea ordine de zi: Aprobarea 
majorării valorii nominale a acțiu-
nilor emise de Bancă de la valoarea 
nominală curentă de 0,1Lei/acțiune 

la o valoare nominală de 22.000Lei/
acțiune, concomitent cu reducerea 
corelativă a numărului total de 
acțiuni de la 4.626.160.000 acțiuni 
cu valoare nominală de 0,1Lei/
acțiune („Acțiuni Neconsolidate”) la 
21.028 acțiuni cu valoare nominală 
de 22.000Lei/acțiune („Acțiuni 
Consolidate”), fără modificarea 
capitalului social total al Băncii. Ca 
efect al majorării valorii nominale a 
acțiunilor, capitalul social al Băncii, 
a v â n d  v a l o a r e a  t o t a l ă  d e 
462.616.000Lei, va fi împărțit în 
21.028 acțiuni cu valoare nominală 
de 22.000Lei, subscrise și plătite 
integral. Hotărârea Adunării Gene-
rale Extraordinare a Băncii de majo-
rare a valorii nominale a acțiunilor 
va fi implementată, conform artico-
lului 4 din prezenta, exclusiv sub 
condiția ca valoarea capitalului 
social al Băncii să rămână nemodifi-
cată. Aprobarea principiilor operați-
unii de majorare a valorii nominale 
a acțiunilor, cu acordarea dreptului 
tuturor acționarilor înregistrați în 
registrul acționarilor Băncii la Data 
de Referință de a opta: (i)pentru 
întregirea numărului de acțiuni 
până la completarea unui număr 
natural de Acțiuni Consolidate; sau 
(ii)pentru a fi compensați cu sumă 
determinată conform celor de mai 
jos, astfel: 2.1.Numărul de Acțiuni 
Consolidate ce urmează a fi deținute 
de fiecare acționar se determină prin 
împărțirea numărului de Acțiuni 
Neconsolidate deținute de respec-
tivul acționar la Data de Referință, 
la 220.000 („Factorul de consoli-
dare”). 2.2.Având în vedere prevede-
rile art.102 al.(1) din Legea 31, 
fiecare acționar înregistrat în regis-
trul acționarilor Băncii la Data de 
Referință care, ca efect al operați-
unii de majorare a valorii nominale 
a acțiunilor în conformitate cu 
prevederile articolului 1, ar urma să 
dețină un număr de Acțiuni Conso-
lidate care nu este număr natural, 
are dreptul să opteze (în modalitatea 
prevăzută de  Procedura de Imple-
mentare), în termen de 30 (treizeci) 
de zile calendaristice de la data 
publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a, a hotărârii 
adunării generale extraordinare a 
acționarilor Băncii de aprobare a 
majorării valorii nominale a acțiu-
nilor emise de Bancă, pentru una 
dintre următoarele alternative: 
2.2.1.rotunjirea numărului de 
Acțiuni Consolidate la numărul 
natural imediat inferior („Rotunjire 
în Minus”); sau 2.2.2.rotunjirea 
numărului de Acțiuni Consolidate la 
numărul natural imediat superior 
(„Rotunjire în Plus”). 2.3.Acționarii 
care optează pentru Rotunjirea în 
Minus, urmează să fie compensați de 
Bancă cu o sumă („Compensație 
pentru Rotunjire în Minus” sau 
„CRM”) calculată conform formulei 
de la punctul 2.7 de mai jos. 
2.4.Acționarii care optează pentru 
Rotunjirea în Plus, urmează să 

achite către Bancă o sumă („Contri-
buție pentru Rotunjire în Plus” sau 
„CRP”) calculată conform formulei 
de la punctul 2.8 de mai jos. 2.5.În 
cazul acționarilor care nu vor opta 
în mod expres (sau care nu își vor 
exprima opțiunea în conformitate cu 
și la termenele prevăzute în Proce-
dura de Implementare), se vor 
aplica prevederile punctului 2.3, 
considerându-se că aceștia au optat 
pentru Compensația pentru Rotun-
jire în Minus. 2.6.Valoarea unei 
Acțiuni Neconsolidate („VAN”) 
util izate pentru determinarea 
Compensației pentru Rotunjire în 
Minus și respectiv a Contribuției 
pentru Rotunjire în Plus este calcu-
lată înmulțind valoarea contabilă la 
data de 30.06.2018 (conform situați-
ilor financiare oficiale raportate la 
30.06.2018, valoarea contabilă, 
rotunjită la 5 zecimale, a unei 
Acțiuni Neconsolidate este de 
0,12810Lei/acțiune, aceasta fiind 
calculată astfel: activul net la data 
de 30.06.2018 (592.614.927,18Lei) de 
împărțit la numărul de acțiuni la 
data de 30.09.2018, respectiv 
4.626.160.000 acţiuni) a unei Acțiuni 
Neconsolidate cu un multiplu egal 
cu 1,7, unde valoarea contabilă la 
30.06.2018 per Acțiune Neconsoli-
dată= 0,12810Lei/Acțiune Neconso-
lidată și VAN= 0,12810 Lei /Acțiune 
Neconsolidată× 1,7= 0,21777Lei/
Acțiune Neconsolidată. multiplul 
avut în vedere pentru operațiunea 
de majorare a valorii nominale a 
acțiunilor Băncii este mai mare 
decât cel mai mare dintre multiplii 
la care sunt tranzacționate la sfâr-
șitul zilei de 05.12.2018 acțiunile 
băncilor comerciale listate la Bursa 
de Valori București, respectiv: a)
Banca Transilvania SA (simbol 
bursier TLV) P/VC =1,69; b)BRD 
-Groupe Société Générale SA 
(simbol bursier BRD) P/VC= 1,41; c)
Patria Bank SA (simbol bursier 
PBK) P/VC= 1,14, unde P= preț de 
tranzacționare și VC= valoare 
contabilă. 2.7.Valoarea Compensa-
ției pentru Rotunjire în Minus este: 
CRM= FACX VAN. FAC poate lua 
valori între 1 și 219.999 și reprezintă 
valoarea restului împărțirii numă-
rului de Acțiuni Neconsolidate deți-
nute de acționarul respectiv la Data 
de Referință la Factorul de Consoli-
dare. 2.8.Valoarea Contribuției 
pentru Rotunjire în Plus este: CRP= 
(220.000 -FAC)X VAN. FAC poate 
lua valori între 1 și 219.999 și repre-
zintă valoarea restului împărțirii 
numărului de Acțiuni Neconsolidate 
deținute la Data de Referință de 
acționarul respectiv la Factorul de 
Consolidare. În cazul în care ca 
efect al aplicării prevederilor 
prezentului punctului 2.8, numărul 
total de Acțiuni Consolidate deținut 
de acționari va fi mai mic decât 
numărul total de Acțiuni Consoli-
date (acesta din urma fiind calculat 
prin împărțirea capitalului social al 
Băncii la 22.000), diferența va fi 

dobândită de către Bancă ca acțiuni 
proprii, în conformitate cu prevede-
rile articolului 5 din prezentul. 
2.9.În cazul în care o persoană care 
este înregistrată în registrul acționa-
rilor ca acționar al Bancii la Data de 
Referință transferă prin orice moda-
litate (vânzare, succesiune, donație 
etc.) integral sau parțial Acțiunile 
Neconsolidate deținute, dobândi-
torul acestora va fi ținut de toate 
drepturile și va avea toate obligațiile 
conform prevederilor hotărârii 
adunării generale extraordinare a 
acționarilor privind majorarea 
valorii nominale a acțiunilor emise 
de Bancă. Aprobarea procedurii de 
implementare a Hotărârii privind 
majorarea valorii nominale a acțiu-
nilor Băncii în conformitate cu 
prevederile articolului 1 și cu respec-
tarea principiilor din articolul 2 din 
prezentul („Procedura de Imple-
mentare”); aceasta este pusă la 
dispoziția acționarilor, la sediul 
Băncii. Mandatarea Consiliului de 
administrație al Băncii pentru a 
duce la îndeplinire hotărârea 
adunării generale extraordinare a 
acționarilor de majorare a valorii 
nominale a acțiunilor astfel cum este 
prevăzută  la  art ico lul  1  d in 
prezentul și cu respectarea prevede-
rilor articolului 2 și ale Procedurii de 
Implementare, respectiv aprobarea 
împuternicirii Consiliului de admi-
nistrație ca, în termen de 2 (două) 
zile lucrătoare de la finalizarea 
centralizării datelor aferente opera-
țiunii de majorare a valorii nominale 
a acțiunilor Băncii, să determine 
structura actualizată a acționaria-
tului Băncii. În cazul în care Consi-
liul de administrație constată că, 
raportat la opțiunile acționarilor 
exercitate cu respectarea principiilor 
prevăzute de articolul 2 și a Proce-
durii de Implementare, rezultă 
matematic o modificare a capitalului 
social al Băncii, va convoca o nouă 
adunare generală extraordinară a 
acționarilor care va decide fie (a) 
continuarea implementării hotărârii 
privind majorarea valorii nominale 
a acțiunilor, fie (b) revocarea hotă-
rârii, urmând ca, în acest din urmă 
caz, toți acționarii să fie puși în 
situația anterioară adoptării hotă-
rârii privind majorarea valorii nomi-
n a l e  a  a c ț i u n i i .  A p r o b a r e a 
dobândirii de către Bancă, ca efect 
secundar al majorării valorii nomi-
nale a acțiunilor Băncii, a unui 
număr de acțiuni care rezultă prin 
agregarea netă a fracțiunilor de 
Acțiuni Consolidate, prin urmare: 
5.1.  numărul de acțiuni  care 
urmează a fi dobândite de Bancă va 
fi egal cu diferența dintre numărul 
total  de Acțiuni  Consol idate 
(calculat prin împărțirea capitalului 
social al Băncii la 22.000) și numărul 
total de Acțiuni Consolidate deți-
nute efectiv de acționari rezultat 
prin aplicarea prevederilor principi-
ilor din articolul 2 și a Procedurii de 
Implementare, respectiv a un număr 
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de cel mult 4 (patru) Acțiuni Conso-
lidate, reprezentând 0,0190223% din 
capitalul social al Băncii având o 
valoare totală  de 88.000Lei; 5.2. 
contravaloarea nominală maximă a 
acțiunilor proprii dobândite de 
Bancă va fi de 88.000Lei, iar contra-
valoarea minimă a acțiunilor proprii 
dobândite de Bancă va fi 0 (zero) lei. 
5.3.dobândirea acțiunilor proprii se 
va realiza în termen de 35 (treizeci și 
cinci) de zile calendaristice de la 
data publicării hotărârii care aprobă 
majorarea valorii nominale a acțiu-
nilor Băncii în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a, în confor-
mitate cu Hotărârea Consiliului de 
administrație al Băncii adoptată în 
aplicarea articolului 4 din prezenta. 
Sub condiția ca punerea în aplicare 
a Hotărârii privind majorarea 
valorii nominale a acțiunilor să nu 
modifice capitalul social al Băncii, 
aprobarea modificării articolului 5.2 
din Actul constitutiv al Băncii, care 
va avea următorul conținut: „5.2 
Capitalul social este împărţit în 
21.028 acţiuni nominative cu 
valoarea nominală de 22.000 Lei 
f iecare.” ș i  mandatarea unei 
persoane pentru a semna Actul 
constitutiv actualizat al Băncii. 
Mandatarea unor persoane pentru 
îndeplinirea formalităților de publi-
citate. În cazul neîntrunirii cvoru-
mului necesar la data primei 
convocări, adunarea generală extra-
ordinară se va ţine la data de 
17.01.2019, la aceeași oră și în 
același loc, cu aceeași ordine de zi. 
Documentele și materialele informa-
tive referitoare la articolele de pe 
ordinea de zi, inclusiv Procedura de 
Implementare, pot fi obţinute de 
acționari de la sediul Băncii. Acţio-
narii pot participa la adunare 
personal sau prin reprezentanţi, în 
baza unei procuri speciale, conform 
dispoziţiilor legale. Procura specială 
se depune la sediul Băncii conform 
prevederilor legale și statutare. 
Libra Internet Bank SA, prin preșe-
dintele Consiliului de administrație, 
Ovidiu Petre-Melinte.

l GRIRO S.A. Sediu social: Bucu-
rești, Calea Griviţei nr. 355-357, 
Sector 1; J40/240/1991; C.U.I. RO 
1576509; Capitalul social subscris și 
vărsat: 34.355.477,50 RON, Convo-
care: În conformitate cu prevederile 
art. 117 din Legea societatilor  
nr.31/1990, republicată, cu modifică-
rile și completările ulterioare și ale 
art. 17.3. lit. a) din Actul Constitutiv 
al GRIRO S.A (denumită în conti-
nuare și „Societatea”), Consiliul de 
Administraţie al Societăţii convoacă 
acţionarii Societăţii înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor la sfârșitul 
zilei de 09.01.2019 pentru a parti-
cipa în ziua de 15.01.2019, ora 13.00, 
la sediul Societăţii din București, 
Calea Griviţei nr. 355-357, Sector 1- 
Sala de Consiliu, et. 2 din Clădirea 
A d m i n i s t r a t i v ă  G R I R O ,  l a 
Adunarea Generală Extraordinară a 

Acţionarilor, care va avea urmă-
toarea ordine de zi:1) Confirmarea, 
ratificarea și aprobarea de către 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor GRIRO S.A. a Decizi-
ilor Consiliului de Administraţie al 
G R I R O  S . A .   d i n  d a t a  d e 
18.09.2018, 24.10.2018 și 09.11.2018  
privind contractarea facilităţilor de 
credit de la Marfin Bank Romania, 
precum și a actelor încheiate în 
acest sens între GRIRO S.A. și 
Marfin Bank Romania, inclusiv a 
contractelor de ipotecă mobiliară și 
imobiliară. 2) Aprobarea confirmării 
și a ratificării mandatului Directo-
rului General al GRIRO S.A. astfel 
cum a fost acordat prin Deciziile 
Consiliului de Administraţie al 
G R I R O  S . A .   d i n  d a t a  d e 
18.09.2018, 24.10.2018 și 09.11.2018. 
3) Aprobarea împuternicirii unei 
persoane care va îndeplini formali-
tăţile de publicare și înregistrare a 
hotărârii Adunării Generale Extra-
ordinare a Acţionarilor. 4) Diverse. 
În cazul în care la data menţionată 
mai sus nu se întrunesc condiţiile de 
validitate/ cvorumul de prezenţă 
prevăzute de Actul Constitutiv al 
Societăţii, se convoacă și se fixează 
în temeiul art. 118 din Legea socie-
tăţilor nr.31/1990, republicată, cu 
modificările și completările ulteri-
oare și ale art. 17.12. din Actul 
Constitutiv al Societăţii, cea de-a 
doua Adunare Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor Societăţii, 
pentru data de 16.01.2019, ora 
13.00, în același loc, cu aceeași dată 
de referinţă și având aceeași ordine 
de zi ca prima adunare. Începând cu 
data de 09.01.2019, convocatorul, 
documentele și materialele informa-
tive referitoare la aspectele incluse 
pe ordinea de zi, precum și proiec-
tele de hotărâri, pot fi consultate și/
sau procurate de catre acţionarii 
Societăţii, în zilele lucrătoare, între 
orele 08.00– 6.00 la/ de la sediul 
Societăţii. La Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor sunt 
îndreptăţiţi să participe și să voteze 
acţionarii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor Societăţii la data de 
referinţă, respectiv, 09.01.2019, în 
mod direct sau reprezentaţi de către 
alte persoane, pe bază de procură 
specială, în conformitate cu preve-
derile Actului Constitutiv al Socie-
tăţ i i .  Formularul  de procură 
specială se poate obţine începând cu 
data de 09.01.2019 și care completat 
și  semnat se poate depune în 
original până pe data de 14.01.2019, 
ora 13.00, la sediul Societăţii din 
Bucureșt i ,  Calea Griviţei  nr. 
355-357, Sector 1. Consiliul de 
Administraţie al GRIRO S.A. 
Reprezentat prin Dl. Constantin 
Toma, în calitate de Vicepreședinte.

l Președintele Consiliului de admi-
nistraţie al societăţii Athenee Palace 
SA, societate pe acţiuni română cu 
sediul în București, B-dul Poligrafiei 
nr.1C, Clădire Birouri Ana Holding, 

etaj 1, Biroul nr.10, număr de ordine 
în  Registrul Comerţului București 
J40/612/1991, CUI RO 1569250, 
convoacă Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor la data de 15 
ianuarie 2019, ora 9,00, în Bucu-
rești, B-dul Poligrafiei nr.1C, 
Clădire Birouri Ana Holding, et.1, 
biroul 10, sector 1, pentru toţi acţio-
narii înregistraţi în registrul acţio-
narilor, la sfârșitul zilei de 04 
ianuarie 2019, cu următoarea 
ordine de zi: 1. Numirea auditorului 
financiar al societăţii Athenee 
Palace SA, pentru o durată de 2 
(doi) ani. 2. Numirea auditorului 
intern al Societăţii Athenee Palace 
SA sau împuternicirea consiliului 
de administraţie pentru numirea 
acestuia. 3.  Împuternicirea Preșe-
dintelui– Director General al socie-
tăţii pentru negocierea și semnarea 
contractelor cu auditorul financiar, 
respectiv cu auditorul intern. 4. 
Aprobarea datei de 01 februarie 
2019, ca dată de înregistrare asupra 
căreia se răsfrâng hotărârile 
adunării generale ordinare a acţio-
narilor. După data de 31 ianuarie 
2019 (ex date) instrumentele finan-
ciare obiect al hotărârii adunării 
generale ordinare a acţionarilor se 
tranzacţionează fără drepturile care 
derivă din respectiva hotărâre. În 
cazul în care nu sunt îndeplinite 
condiţiile legale de desfășurare a 
adunării generale ordinare a acţio-
narilor în data de 15 ianuarie 2019, 
a doua adunare generală ordinară 
este convocată pentru data de 16 
ianuarie 2019, în același loc, la 
aceeași oră, cu aceeași ordine de zi 
si dată de referinţă. Accesul acţio-
narilor îndreptatiti să participe la 
adunarea generală este permis prin 
simpla probă a identităţii acestora, 
cu actul de identitate, făcută în 
cazul acţionarilor persoane fizice, 
iar în cazul persoanelor juridice sau 
a reprezentanţilor acţionarilor 
persoane fizice, cu împuternicire 
dată persoanei fizice care le repre-
zintă, în limba română. La adunare 
au drept sa participe și să voteze 
toţi acţionarii societăţii înregistraţi 
la sfârșitul zilei de 04.01.2019, în 
Registrul Acţionarilor, gestionat de 
Depozitarul Central SA, care este 
data de referinţă a adunării convo-
cate. Acţionarii pot participa la 
ședinţa adunării generale, personal 
sau prin reprezentanţi. Reprezen-
tarea acţionarilor se va putea face și 
prin alte persoane decât acţionarii, 
cu excepţia administratorilor, pe 
bază de împuternicire specială/ 
generală. Împuternicirile speciale 
sau generale vor fi utilizate în condi-
ţiile stabilite de Regulamentul ASF 
nr. 5/2018, iar modelul acestora va 
putea fi obţinut de la sediul socie-
tăţii. Împuternicirea specială se va 
întocmi în trei exemplare originale 
(unul pentru acţionar, unul pentru 
reprezentant  s i  unul  pentru 
emitent). După semnare, exem-
plarul pentru emitent, însoţit de 

copia actului de identitate a celui 
reprezentat, va fi trimis spre înregis-
trare societăţii cel târziu cu 48 de 
ore înainte de adunarea generală, 
acestea putând fi trimis și prin fax 
(nr. fax: 0213181300) sau prin email 
la adresa: athenee.palace@gmail.
com, reprezentantul acţionarului 
fiind obligat ca la data adunării 
generale a acţionarilor, să aibă 
asupra sa procura în original. Unul 
sau mai multi acţionari reprezen-
tând individual sau împreună cel 
puţin 5% din capitalul social au 
dreptul de a introduce puncte pe 
ordinea de zi și de a propune 
proiecte de hotărâri pentru punctele 
incluse sau propuse pentru a fi 
incluse pe ordinea de zi a Adunării 
Generale a Acţionarilor în termen 
de 15 zile de la data publicării 
convocării, cu condiţia ca fiecare 
punct să fie însoţit de o justificare 
sau de un proiect de hotărâre 
propus spre adoptare de catre 
adunarea generală a acţionarilor, 
precum și de o copie de pe actul de 
identitate al iniţiatorilor. Propune-
rile acţionarilor și documentele ce 
atestă îndeplinirea condiţiilor 
pentru exercitarea acestor drepturi 
vor fi transmise numai în scris (prin 
servicii de curierat sau prin mijloace 
electronice). Fiecare acţionar are 
dreptul să adreseze consiliului de 
administraţie întrebări în scris 
înaintea datei de desfășurare a 
adunării generale, privind punctele 
de pe ordinea de zi, împreună cu 
acte care permit identificarea acţio-
narului astfel încât acestea să fie 
înregistrate ca primire la sediul 
Societăţii până cel târziu la data de 
11.01.2019, cu menţiunea scrisă clar 
“Pentru adunarea generală ordi-
nară a acţionarilor din data de 
15/16.01.2019”, urmând a i se 
răspunde în cadrul adunării gene-
rale. Întrebările acţionarilor vor 
putea fi transmise prin servicii de 
curierat sau prin mijloace electro-
nice. Se va considera că un răspus 
este dat dacă informaţia pertinentă 
este disponibilă pe pagina de 
internet a societăţii, în format între-
bare- răspuns. Orice acţionar are 
garantat exerciţiul liber al dreptu-
rilor sale conform prevederilor 
legale aplicabile și ale Actului 
constitutiv al societăţii. Începând cu 
data de 14.12.2018, modelele de 
împuterniciri, documentele și mate-
rialele informative referitoare la 
problemele incluse pe ordinea de zi 
a adunării generale a acţionarilor, 
proiectele de hotărâri precum și 
orice alte informaţii suplimentare se 
pot obţine de la sediul  societăţii, 
între orele 9-17, și la tel. 0212021199 
și pe site-ul societăţii  www.athe-
nee-palace.ro. În cazul votului prin 
corespondenţă, buletinul de vot, 
completat și semnat, va fi transmis 
prin poștă sau prin e-mail, cu 
semnătură electronică extinsă, 
conform Legii nr. 455/2001 până la 
data de 14.01.2019, inclusiv, la 

adresa societăţii, respectiv adresa de 
e-mail: athenee.palace@gmail.com 
cu menţiunea scrisă clar «Pentru 
adunarea generală ordinară a acţio-
narilor din data de 15/16.01.2019”.  
Societatea Athenee Palace SA  Prin: 
Mateiaș Liliana Rodica– Președinte 
al Consiliului de administraţie.

LICITAŢII
l ANUNȚ. Municipiul Deva, 
Direcția Deva 2020, Serviciul Admi-
nistrare Domeniu Public și Privat, 
cu sediul în Piața Unirii, nr. 16, tel./
fax 0254.217.899, cod fiscal 4374393, 
o r g a n i z e a z ă  N E G O C I E R E 
DIRECTĂ în vederea închirierii 
spațiului cu altă destinație decât cea 
de locuință, suprafață: 23 mp, situat 
în Deva, B-dul. 1 Decembrie 1918, 
nr. 20B, et. 1, ap. 1, jud. Hunedoara, 
conform prever i lor  Legi i  nr. 
215/2001, republicată. Negocierea 
directă are loc în 10.01.2019, ora 
13:00, la Serviciul Administrare 
Domeniu Public și Privat. Toate 
informațiile referitoare la documen-
tația de atribuire, depunerea ofer-
telor, contestații pot fi consultate pe 
site-ul Primăriei Deva.

l Primăria Municipiului Piatra-
Neamţ anunţă organizarea licitaţiei 
publice deschise în vederea: Închiri-
erii unei suprafețe de 1 mp în sediul 
central al Primăriei Municipiului 
Piatra-Neamț din str. Ștefan cel 
Mare, nr. 6-8, în vederea amplasării 
unui automat de cafea, în conformi-
tate cu HCL nr.353 din 28.11.2018. 
Preţul de pornire la licitaţie este de 
17,68 lei/mp/lună, conform HCL nr. 
351 din 28.11.2018; Închirierii unei 
suprafețe de 1 mp în camera 20 din 
clădirea Primăriei Municipiului 
Piatra-Neamț din str. Ștefan cel 
Mare, nr.6-8, în vederea amplasării 
unui automat de cafea, în conformi-
tate cu HCL nr.353 din 28.11.2018. 
Preţul de pornire la licitaţie este de 
17,68 lei/mp/lună, conform HCL 
nr.351 din 28.11.2018. Licitaţia  va 
avea loc în data de 7 ianuarie 2019, 
ora 16,30 la sala de ședinţe a Primă-
riei municipiului Piatra-Neamţ, cu 
sediul în str. Ștefan cel Mare nr.6-8. 
Înscrierile si depunerea ofertelor se 
fac până la data de 4 ianuarie 2019, 
ora 14:00, inclusiv, la Primăria 
municipiului Piatra-Neamţ, str. 
Ștefan cel Mare, nr. 6-8, Direcția 
Patrimoniu zilnic între orele 8:00 - 
16:30, de unde se poate achiziţiona 
și documentaţia licitaţiei. Relaţii 
suplimentare la telefon 0233/ 
218991, interior 152, zilnic între 
orele 8:00-16:30.

l Subscrisa Private Liquidation 
Group IPURL, în calitate de lichi-
dator judiciar  în dosarul  nr. 
8172/111/2013 aflat pe rolul Tribu-
nalului Bihor, privind pe debitoarea 
Bellini Constructii S.R.L., CUI: 
14790856 scoate la vânzare prin 
licitație publică:  imobilul înscris în 
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CF nr.172267 Oradea nr.cad.15901 
în natură parcelă de teren în supra-
față de 30 mp, la un preț de strigare 
de 2.900,00 lei. Licitația va avea loc 
în 21.12.2018 ora 12:00 la sediul 
lichidatorului judiciar din Oradea 
str. Avram Iancu nr.2 ap.11. În caz 
de nereușită licitația se reia în data 
de 28.12.2018 și 04.01.2019 la 
aceeași oră și în aceeași locație. 
Licitantul va depune la sediul lichi-
datorului judiciar o cerere de parti-
cipare la licitație cu cel 1 zi înainte 
de termenul licitației stabilit prin 
anunțul public. Informații tel: 
0359463661 fax: 0359463662 e-mail: 
office@plginsolv.ro.

l Debitorul SC Recisev Plast SRL 
cu sediul în  Dr.Tr. Severin, str. 
Padeș,  nr.  6,  jud. Mehedinţi , 
J25/169/2011, CIF: 28399034, aflata  
în  procedură de fal iment in 
bankruptcy, en faillite în dosar nr. 
3395/101/2014 prin lichidator judi-
ciar Consultant Insolvență SPRL, 

scoate la vânzare: - Proprietate 
imobiliara spatiu comercial demisol, 
cu suprafata de 130,52 mp, situat în 
localitatea Constanta, str. B -dul 
Mamaia, nr. 190, judeţul Constanta, 
avand  numar cadastral 200125-
C1-U1 la preţul de 108700 Euro 
(echivalentul in lei la cursul BNR 
din ziua platii, preț neafectat de 
T.V.A). Titlul executoriu în baza 
căruia lichidatorul judiciar proce-
dează la vânzarea bunurilor imobile 
* proprietati imobiliare * descris 
anterior, o reprezinta sentinta din 
data de 16.09.2015 de deschidere a 
procedurii de faliment pronunțată 
de către judecătorul sindic in 
d o s a r u l  d e  i n s o l v e n ț ă  n r. 
3395/101/2014 aflat pe rolul Tribu-
nalului Mehedinti. Licitaţia va avea 
loc la biroul lichidatorului judiciar 
din Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuțului 
nr. 7A, jud. Mehedinţi la data de 
15.01.2019 orele 12:00. - Informăm 
toți ofertanţii faptul că sunt obligaţi 
să depuna o garanţie reprezentând 

10% din preţul de pornire al licita-
ţiei și să achiziționeze caietul de 
sarcină în suma de 1000,00 lei cu cel 
putin 2 ore inainte de ora licitatiei. 
Contul unic de insolvență al debi-
toarei SC Recisev Plast SRL este: 
RO11BRMA0999100083881619 
deschis la Banca Romaneasca SA 
cu cel putin 2 ore inainte de ora 
licitatiei. Somam pe toti cei care 
pretind vreun drept asupra imobi-
lului sa anunte lichidatorul judiciar 
inainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sanctiunea 
prevazută de lege. Relaţii la sediul 
lichidatorului judiciar telefon 
0742592183, tel./fax : 0252354399 
sau la adresa de email: office@
consultant-insolventa.ro.

PIERDERI
l Subsemnata Popa Raluca Mirela 
declar pierdut certificat de membru 
Ordinul Asistenților Medicali Gene-
raliști, Moașelor și Asistenților 

Medicali din România, filiala Hune-
doara, nr.Hd 000277/27.01.2015 pe 
numele Popa Raluca-Mirela.

l Subsemnata Fîntînă Ileana-Iby 
declar pierdut Certificat Ordinul 
Asistenților Medicali Generaliști și 
Asistenților Medicali din România 
pe numele Fîntînă Iby Ileana-Iby 
nr.Hd 003567 din 03.02.2015.

l Soc ie ta tea  Cezar&Amina 
Prodcom SRL, cu sediul în Bucu-
rești, sector 6, Splaiul Indepen-
denței, nr.273, Corp 5, etaj 3, 
înregistrată la reg. Com cu nr. de 
ord ine  J40 /5256 /2015 ,  CUI : 
34448581, declar pierdut Certificat 
de Înregistrare seria B nr.3068233. 
Îl declar nul.

l Subsemnata Rus Nicoleta-Cris-
tina declar pierdut Certificat 
Ordinul Asistenților Generaliști, 
Moașelor și Asistenților Medicali 
din România nr.  003849 din 

03.02.2015 pe numele Rus Nicole-
ta-Cristina.

l Societatea Naţională a Cărbu-
nelui Ploiești, reprezentată prin 
Lichidator judiciar Carduelis 
Consulting IPURL, declarăm pier-
dute certificatele de atestare a drep-
tu lu i  de  propr ie tate  asupra 
terenurilor având seriile: M03 
nr.7836, M03 nr.7837, M03 nr.7838, 
M03 nr.7839, M03 nr.7840, M03 nr. 
7841, M03 nr. 7842, M03 nr.7817, 
M03 nr.8240 emise în favoarea SNC 
Ploiești de către Ministerul Econo-
miei.

l Pierdut certificat constatator 
nr.4346/13.03.2014 și certificat de 
înregistrare sanitar-veterinară nr. 
99/25.03.2014 pentru exploatația de 
tip A de bovine, Caen 0141 aferente 
Mitra Laurențiu-Marius PFA, cu 
sediul în com.Studina, jud.Olt. Le 
declar nule.




